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tővé, hogy a feldolgozás ezeken az osztályokon is áttérjen az ALEPH 505 integrált 
rendszerre. 

Az MTA központi beruházási keretéből, pályázati támogatásból és saját 
forrásból folytatódott a PC-állomány megújítása: vettünk összesen 37 új asztali 
számítógépet, 8 nyomtatót és két lapolvasót.  

Két gépet és egy nyomtatót a központi illetményszámfejtés céljára vettünk 
központi támogatásból. 

2002-ben az MTAK honlapján (w3.mtak.hu) 26 374 belépést rögzítettünk. 
 
VII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 

A Levéltár 2002-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött 
anyag feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait 
és a levéltári kutatószolgálatot. 

Az iratállomány növekedése 55,8 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2 415,85 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA Iroda 
35,4 ifm, az MTA Könyvtár 4,8 ifm, a TMB 3,24 ifm és a Doktori Tanács 2,88 ifm. A 
hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt évben nem gyarapodott. 

Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési 
engedélyt. Idén az OTKA Irodával és MTA Titkársága több egységével beszéltük meg 
az iratrendezést, és írtuk alá a selejtezési jegyzőkönyveket. Részt vettünk az MTA 
Titkársága új iratkezelési szabályzatának munkáiban. 

Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban 
az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk 
közép- és darabszintű rendezést. Így ebben az évben elsősorban a TMB személyi 
dossziéit (1 531 dosszié) és a Természettudományi Főosztály iratait rendeztük. 
Elvégeztük a kiemelt dossziék katalóguscédulájának a javítását és megindult a TMB 
katalógus teljes revíziója is. Átvettük az utolsó TMB plénumokat és a Doktori Tanács 
üléseit, ezekhez elkészült egy időrendi mutató. Így rendelkezésre áll a TMB teljes 
működési ideje alatt (1952-1995) lezajlott ülések jegyzéke. A levéltári segédletek új 
darabja az a lista, amelyik tartalmazza azoknak a kandidátusoknak és doktoroknak a 
nevét, akik 1952-ben addigi tudományos munkájukra kaptak fokozatot. Az 
akadémikusokról készített számítógépes nyilvántartásunkat bővítettük a tiszteleti és 
külső tagok adataival.  

2002-ben 24 kutató (ebből 2 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A ku-
tatók 285 esetben 1 891 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 1 222 másolatot 
készítettünk számukra. Az MTA Titkárságának 76 esetben adtunk felvilágosítást vagy 
kerestünk elő iratot és 325 másolatot készítettünk. Nyugdíj-igazoláshoz 3 esetben ke-
restünk anyagot. 

2002-ben is járt a Levéltárban a szakfelügyelő, ebben az évben az informatika 
alkalmazásának helyzetét ellenőrizte. Jelentésében, amelyet a levéltár fenntartójának 
is elküldött, leírta, hogy a vizsgált témában kifogása nincs. 


